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Sylwester w Paryżu!
Z Lesaffre Polska
Ubiegłoroczna promocja „Smaki Dnia” byłą czwarta edycja
programu producenta drożdży z Wołczyna skierowanego
do właścicieli i pracowników piekarni i cukierni. Tym razem
trwała od 14 maja do 12 października 2012 roku. Klienci
kupując produkty Lesaffre Polska gromadzili punkty, które
wymienić mogli na nagrody rzeczowe – aż 18 rodzajów. Nowością w tej edycji był konkurs dla piekarzy i cukierników,
którego nagrodą był wyjazd sylwestrowy do Paryża. Impreza
ta odbył się w dniach 30 grudnia 2012 r - 1 stycznia 2013 r.

UCZESTNICY WYCIECZKI DO PARYŻA
Uczestnikami wyjazdu do Paryża byli przedstawiciele zakładów: Cukiernia Krzysztof Wenta, Bożepole Wielkie; Piekarnia „Danek” z Nowego Sącza; Piekarnia Jedynka z Jastrzębia Zdroju; Piekarnia „Kurpiowska” Andrzej Żubrowski z miejscowości Serafin; Piekarnia Kalinka Jacek Pastewka z Kobyłki; Piekarnia „Uczniak” z Bielska-Białej; Wypiek
Ciast Domowych Banasiak z Dąbrówki; Zakład Cukierniczo-Piekarniczy Jaszewscy z Lipna; Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Krascuccy
z Gryfowa Śląskiego oraz Piekarnia-Cukiernia Klassa z Potęgowa.
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Uroki francuskiej stolicy
Paryż to miasto jedyne w swoim rodzaju, miasto o setkach obliczy: Paryż luksusowych dzielnic i malowniczych
bulwarów, Paryż kabaretów, Paryż artystów i cyganerii.
Każde oblicze tego miasta pociąga i kusi, każde zniewala
swym urokiem, każde ma czarowną moc.
– Warto było zobaczyć Paryż nocą migoczący feerią bożonarodzeniowych ozdób – zapewniali zachwyceni nocną wycieczką
po Paryżu zaproszeni przez Lesaffre Polska piekarze i cukiernicy.
Uczestnicy wycieczki z zapartym tchem podziwiali
Champs-Elysées, które tonęły w girlandach migoczących
światełek. Podobnie, z wielkim smakiem, udekorowane
były paryskie kafejki, wystawy sklepowe, kamieniczki oraz
skwery. Magiczna, świąteczna atmosfera ogarnęła całe
miasto. Krótkie grudniowe dni sprawiły, że powstawały
piękne nocne zdjęcia zimowej stolicy Francji. Na wielu
z nich uwieczniona została bajecznie oświetlona wieża Eiffla, wokół której toczy się nocno-turystyczne życie Paryża.
Wyjątkowy, ostatni dzień roku 2012 goście firmy Lesaffre
spędzili zwiedzając i podziwiając najsłynniejsze zabytki
miasta. Swoim majestatem zachwycała Katedra Notre
Dame, oraz jej wspaniałe witraże. Ważnym przystankiem
była wycieczka na Sorbonę, na której wykładała nasza
wielka rodaczka Maria Słodowska-Curie.
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Po wspinaczce po schodach prowadzących na wzgórze
Montmartre, odpoczywaliśmy w lokalnej restauracji, która przygotowała dla nas francuskie specjały oraz degustację wina …. Później udaliśmy się do bazyliki Sacré-Coeur,
której okolice stanowią wspaniały taras widokowy na Paryż – wspomina jeden z uczestników wyjazdu.
Czar sylwestrowego wieczoru
W sylwestrowy wieczór wszystkie paryskie uliczki przepełnione były wielojęzycznym tłumem i tętniły życiem
do późnych godzin nocnych. Stragany na Montmartre
kusiły paryskimi pamiątkami i ... pieczonymi kasztanami.
Zewsząd emanował klimat dzielnicy rozsławionej przez
XIX-wieczną cyganerię i artystyczną bohemę miasta, znakomitych malarzy, rzeźbiarzy i literatów.
W podobnym klimacie przebiegała sylwestrowo-noworoczna kolacja i show w kabarecie La Belle Epoque, który
swą nazwą nawiązuje do „pięknej epoki” francuskich artystów z XIX wieku. Niewiele się od tego czasu. w kwestii
klimatu, tam zmieniło… Jak to w paryskim kabarecie, nie
mogło się obyć bez kankana…
Nowy Rok przywitał polską grupę w Paryżu przepięknym
słońcem. Zwieńczeniem wyjazdu był rejs po Sekwanie
statkiem Bateau-Mouche, z którego można było podziwiać okazałe mosty oraz majestatycznie prezentujące się,
z perspektywy rzeki, paryskie zabytki.
A w drodze na lotnisko wszyscy z łezką w oku śpiewali
wraz z Joe Dassin refren znanej piosenki:
Aux Champs-Élysées,
Aux Champs-Élysées
Au soleil, sous la pluie
À midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous voulez
Aux Champs-Élysées
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Po krótkim pobycie w tym mieście, francuskie słowa,
wydawały się bardziej znajome. Niezapomniana atmosfera sprawiła, że „paryska przygoda” pozostanie na długo
w pamięci wszystkich jej uczestników. (I.Z)

MAŁGORZATA PIELOK, MARKETING MANAGER, LESAFFRE POLSKA
Szanowni Klienci. Dziękuję za udział w IV edycji promocji „SMAKI
DNIA”. Cieszymy się, że i tym razem spotkała się ona z Państwa dużym zainteresowaniem i uznaniem. Jednocześnie już teraz zapraszam do kolejnych akcji promocyjnych jakie firma Lesaffre Polska
SA przygotuje dla Państwa w 2013 Roku.
Wszystkich naszym klientom pragniemy życzyć – po francusku –
Szczęśliwego Nowego Roku. Bonne Année!!!
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